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UUDEN PARTIOLAISEN OPAS 
 

Tervetuloa partioon! 
Onnea hyvän harrastuksen valinnasta. Lippukuntamme 
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi partioon! Partion 
kulmakivet on koottu oikealla olevaan kuvaan.  

Partiotoiminta 
Partiotoiminta koostuu koloilloista, retkistä, leireistä ja 
partiotaitokilpailuista. 

Koloillat ovat ryhmän viikoittaisia kokoontumisia, joissa 
harjoitellaan esimerkiksi retkiruuan tekoa, suunnistusta, 
ensiapua tai askarrellaan. Koloiltakalenteri löytyy Sauvon 
Hakkisten nettisivuilta: 
https://sauvonhakkiset.fi/kolokalenteri/ Koloillat 
järjestetään kolollamme Sauvon pappilassa osoitteessa 
Pappilantie 4, 21570 Sauvo. Koloiltoja ei yleensä järjestetä loma-aikoina, ja ryhmänjohtaja 
tiedottaa poikkeuksista. Koloiltoihin mukaan tarvitaan pääsääntöisesti partiohuivi ja 
säänmukaiset ulkovaatteet, sekä mahdolliset ryhmänjohtajan ilmoittamat varusteet. 

Koloiltojen lisäksi ryhmät järjestävät omia retkiä (1-3 päivää, useimmiten kerran syys- ja kerran 
kevätkaudella), osallistuvat kesä- ja talvileireille sekä partiotaitokilpailuihin (1-2 päivää, 
rastiratamuotoinen tapahtuma). Perinteisiä partiotapahtumia ovat myös toukokuinen 
partioparaati Turussa sekä Sauvon Hakkisten joulumyyjäiset 1. adventtisunnuntaina. 

Tapahtumat eivät ole pakollinen osa partiotoimintaa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan erikseen. 
Tapahtumat eivät sisälly partion jäsenmaksuun, vaan niistä peritään usein lisämaksu. Pyrimme 
järjestämään tapahtumat mahdollisimman edullisesti, ja suuremmissa tapahtumissa lippukunta 
avustaa usein omia jäseniään. Tiedotusta tapahtumista tulee ryhmänjohtajan kautta tai 
sähköpostilla. 

Partioon liittyminen 
Partioon voi liittyä heti koulun alkaessa, mutta yläikärajaa liittymiselle ei ole. 

1. Partioon liitytään täyttämällä sähköinen jäsenhakemus osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9999270.  

2. Maksetaan jäsenmaksu, siitä tulee erillinen lasku.  

Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta taloudellisiin, terveydellisiin ja sosiaalisiin perusteisiin 
vedoten. Käytännössä se tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake Kuksassa. Tarkemmat ohjeet 
löydät osoitteesta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/  

Varusteet, huivi ja merkit 

Partiolaisen ensimmäinen varuste on partiohuivi, joka Sauvon Hakkisilla on keltainen. 
Partiohuivin saa ostaa kololta hintaan 12 €. Retkillä ja leireillä tarvitaan retkeilyvarusteita. 
Lippukunnalla on pieni määrä lainavarusteita, mutta ainakin nämä varusteet ovat suositeltavia 
ennen ensimmäistä leiriä: 

https://sauvonhakkiset.fi/kolokalenteri/
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9999270
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/


• Makuupussi 
• Makuualusta 
• Rinkka tai jokin iso reppu, jota lapsi/nuori pystyy itse kantamaan 
• Muoviset ruokailuvälineet 

Partioparaatissa ja joulumyyjäisissä käytetään partioasua. Sen tai minkään muunkaan tavaran 
puuttuminen ei ole este tapahtumiin osallistumiseen. Partioasuun kuuluu partiopaita, jonka voi 
ostaa Scandinavian Outdoor Storesta (Huom! Sudenpennuilla on erilainen partiopaita kuin muilla 
ikäkausilla).  Partiopaitaan ommellaan suoritusmerkkejä (pääsääntöisesti oikea hiha) ja alueellisia 
merkkejä (esim. Lounais-Suomen partiopiirin merkki, nämä tulevat vasempaan hihaan). 
Kuvalliset ohjeet eri-ikäisten partioasuista ja merkkien kiinnittämisestä löydät nettisivuiltamme: 
https://sauvonhakkiset.fi/pukeutumisohjeet/.   
 

Partiorekisteri Kuksa ja Asiointipalvelu 
Kuksa ja Partion Asiointipalvelu ovat sähköisiä järjestelmiä, joissa voi tarkastella omia tai 
huollettavansa tietoja, ilmoittaa huollettavansa partiotapahtumiin sekä ladata jäsenkortin. 
Jäsenkorttia tarvitaan suurtapahtumissa sekä 10 %:n partioalennuksen saamiseen Scandinavian 
Outdoor Storesta (ei koske partiovaatteita yms.).  

Kuksaan kirjaudutaan partioID:n avulla. PartioID:n voi luoda liittymisen yhteydessä tai menemällä 
osoitteeseen kuksa.partio.fi ja painamalla ”Rekisteröidy”. Alle 15-vuotiaan partioasioita hoidetaan 
huoltajan tunnusten kautta. PartioID-tunnukset kannattaa laittaa muistiin! Mikäli tunnukset 
unohtuvat, ne voi resetoida jäsenrekisterinhoitajan kautta. 

Käytännössä kaikkiin partiotapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksan tai Asiointipalvelun kautta. 
Tapahtumailmoittautumisessa on kaksi vaihtoehtoa: 

A) KUKSAN KAUTTA 
1. Ensin on löydettävä tapahtumakohtainen ilmoittautumislinkki. Se löytyy lähes 

aina tapahtuman infokirjeestä, joka on toimitettu esimerkiksi sähköpostilla. Linkki 
on yleensä muotoa kuksaan.fi/*viisi numeroa*. 

2. Paina aukeavalta sivulta ”kirjaudu palveluun” ja syötä partioID-tunnukset. 
3. Valitse alasvetovalikosta ilmoitettava henkilö, eli huollettavasi. 
4. Täytä muut tiedot ja paina ”Ilmoittaudu”. 

B) ASIOINTIPALVELUN KAUTTA 
1. Kirjaudu Asiointipalveluun osoitteessa asiointi.partio.fi. 
2. Valitse yläpalkista ”TAPAHTUMAT”-välilehti. Siellä pääset selaamaan tapahtumia, 

myös niitä, joihin olet jo ilmoittautunut. 
3. Täytä ilmoittautumislomakkeen tiedot ja paina ”Ilmoittaudu”. 

Kuksaan liittyviä ohjeita löydät nettisivuiltamme: https://sauvonhakkiset.fi/kuksa-ohjeet/. Mikäli 
vastaus ei löydy sieltä, ota yhteys jäsenrekisterinhoitajaamme Jenniin. 

Linkit ja lisätietoa 
 Lippukunnanjohtaja: 

Katariina Kylämäki, 
katariina.kylamaki@gmail.com 

Jäsenrekisterinhoitaja: 
Jenni Lehmus, 
lehmus.jenni@gmail.com  

Lippukunnallamme on Kestävästi 
partiossa -tunnus 

https://sauvonhakkiset.fi 
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